
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " SMOKI"  w tygodniu od 06.04 
do 10.04. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliowości dziecka i został stworzony 
zgodnie z podstawą programową zawartą w naszych przewodnikach Nowa 

Trampolina na rok przedszkolny 2019/2020.  

Data 
realizacji

Temat Treści Nr kart pracy, linki



06.04 Poniedziałek Co robimy w dzień, a 
co w nocy?

1. W dniu dzisiejszym 
zachęcam do zabawy „Co 
robimy w dzień?”. W tym 
celu proponuję 
wykorzystać dowolną 
muzykę z odtwarzacza 
audio. Poproście Wasze 
dziecko by po usłyszeniu 
muzyki,  naśladowało 
różne czynności, które 
wykonuje w trakcie dnia 
(np.: ubieranie się, 
jedzenie, czesanie się, grę 
w piłkę, budowanie z 
klocków). Przerwa w 
muzyce oznacza noc, 
dlatego dziecko przerywa 
wykonywaną czynność i 
kładzie się na podłodze, 
udając, że zasypia. 
Powrót muzyki oznacza 
powrót dnia i dziennych 
czynności.  

2. Zachęcam do 
zapoznania swojej 
pociechy z tekstem 
piosenki U. Piotrowskiej 
„Słonko idzie spać”. 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację oraz ograniczenia z niej 
wynikające udostępniam Państwu link z licznymi zabawami 
ruchowymi i siłowymi w domu. 
https://czymzajacmalucha.pl/zabawy/487-zabawy-ruchowe-i-
silowe-w-domu.html 

Wykonanie ćwiczenia KP2, k. 50. (karty pracy trzylatki) 

https://czymzajacmalucha.pl/zabawy/487-zabawy-ruchowe-i-silowe-w-domu.html


07.04 Wtorek Rytm dnia i nocy 1. Dzisiejszy dzień 
proponuję rozpocząć 
zabawą ruchową z 
gazetami. Proszę dać 
dziecku strony z gazety i 
poprosić, aby 
wykonywało nimi różne 
czynności: falowało, 
machało, zwijało w rulon, 
zgniatało w kulę, rzucało 
kulami do Was, celowało 
kulami do kosza. Na 
koniec zabawy niech 
dziecko posprząta po 
sobie pokoik. Zabawa ta 
ma na celu rozwijanie 
ogólnej sprawności 
ruchowej. 

2. Kolejna propozycja to: 
Zabawa słowna 
„Przeciwieństwa”. Mama 
lub tato mówi pierwsze 
słowo, a dziecko 
dopowiada drugie o 
znaczeniu przeciwnym, 
np.: jasno – ciemno, 
głośno – cicho, czarny – 
biały, góra – dół, długi – 
krótki.

Wykonanie ćwiczenia z KP2, k. 51. (karty pracy trzylatka) 

Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 60 (karty pracy czterolatka) 

Dodatkowo udostępniam Państwu link do piosenek, wierszy, 
zabaw do wykorzystania z Waszymi pociechami. 
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/piosenki 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/piosenki


08.04 Środa Zwierzęta, które 
lubią noc 

1. W dniu dzisiejszym 
zachęcam Państwa do 
rozmowy z Waszymi 
pociechami na temat trybu 
życia zwierząt. Proponuję 
krótko o nich 
opowiedzieć, 
scharakteryzować. Można 
wykorzystać do tego 
ilustracje, zdjęcia, strony 
internetowe 
przedstawiające zwierzęta 
aktywne w nocy i 
aktywne w dzień. 
Przykłady zwierząt: 
borsuk, sowa, ćma, 
nietoperz, jeż. 

2. Kolejna propozycja to - 
zabawa ruchowa „W 
przód i w tył”. Dziecko 
naśladuje ruchy 
pokazywane przez mamę 
lub tatę, np.: krok do 
przodu, krok do tyłu, ręce 
w przód, ręce w tył, noga 
w przód, noga w tył. 
Zabawa ta ma na celu 
kształtowanie u dziecka 
świadomości własnego 
ciała oraz  orientacji w 

W dniu dzisiejszym (w wolnej chwili) zachęcam do zabawy 
teatralnej. Niech Wasze dziecko odgrywa wymyślone scenki. 
Może wykorzystywać wszystko co tylko ma w zasięgu wzroku 
i ręki ;-). Niech rozwija twórcze myślenie, umiejętności 
improwizacji, wchodzenie w role. Z tak bogatą wyobraźnią z 
pewnością Państwa zaskoczy. 

Wykonanie sowy z KA (k. 21). Dzieci wypychają elementy z 
karty i naklejają je na kartkę w kolorze granatowym według 
wzoru. Dorysowują gałąź i gwiazdy. (zadanie - pięciolatki) 

Możecie Państwo również wzbogacić rozmowę o zwierzętach 
wykorzystując karty pracy – kolorowanki zwierząt do 
pokolorowania.  
https://rodzicielskieinspiracje.pl/karty-ruchowe-dla-dzieci-do-
druku-zwierzeta/ 

Zachęcam do korzystania z kart pracy związanych z 
grafomotoryką, kolorowankami itp. 
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/
marzec/wiosna-marzec/karty-pracyw/ 

https://rodzicielskieinspiracje.pl/karty-ruchowe-dla-dzieci-do-druku-zwierzeta/
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/marzec/wiosna-marzec/karty-pracyw/


09.04 Czwartek Co to jest przyroda? 1. Dzisiejszy dzień warto 
rozpocząć od zabawy 
rzutnej „Butelkowe 
kręgle”. Wykorzystajcie 
Państwo do tego 
plastikowe butelki jako 
kręgle. Ustawcie je a 
dziecko niech turla piłkę, 
starając się je przewrócić. 
Dziecko wspólnie z 
Państwem liczy, kto 
strącił ich najwięcej 
(mama, tata, siostra, brat 
czy dziecko?).  

2. Zachęcam do rozmowy 
z dzieckiem na temat 
tego, dlaczego trzeba dbać 
o przyrodę. Proponowane 
pytania: Dlaczego trzeba 
szanować przyrodę? Jak 
wyglądałby świat, gdyby 
nie było na nim roślin: 
drzew, kwiatów, trawy? 
Dlaczego przyroda jest 
nam potrzebna? Jak każdy 
z nas może dbać o 
przyrodę? Jak wygląda 
trawnik, na którym leżą 
śmieci? Co powinniśmy 
zrobić z pustą butelką po 

Wykonanie  ćwiczenia  w KP2, k.53 (karty pracy trzylatka) 

Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 61 (karty pracy czterolatka) 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 3) (karty pracy 
pięciolatka) 

Jak przyroda, to nie może się obejść od jej zmian wiosną. 
Propozycja na dziś to ćwiczenie spostrzegawczości: ‘Wiosna” 
https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/cwiczymy-
spostrzegawczosc-wiosna/ 

https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/cwiczymy-spostrzegawczosc-wiosna/


Linki do stron internetowych zawierających tematyczne zagadnienia, zabawy, dodatkowe karty pracy, zagadki itp.,  Gorąco zachęcam 
do korzystania: 
https://eduzabawy.com/ 

https://przedszkolankowo.pl/ 

https://przedszkouczek.pl/ 

https://www.e-kolorowanki.eu/ 

https://childdevelop.pl/worksheets/ 

https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne  

https://view.genial.ly/5e7e560a50a0310d8c20a141 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/piosenki 

10.04 Piątek Wielki Piątek Spokojnych, pogodnych i 
radosnych mimo wszystko 
i na przekór wszystkiemu 
Świąt Wielkanocnych 
spędzonych w gronie 
najbliższych.  
I tradycyjnie mokrego 
domowego Śmigusa 
Dyngusa. 

Propozycja na popołudniowe nudy ;-) : 
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wielkanoc/ 

https://eduzabawy.com/
https://przedszkolankowo.pl/
https://przedszkouczek.pl/
https://www.e-kolorowanki.eu/
https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/piosenki
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wielkanoc/


https://rodzicielskieinspiracje.pl/karty-ruchowe-dla-dzieci-do-druku-zwierzeta/ 

https://czymzajacmalucha.pl/zabawy/487-zabawy-ruchowe-i-silowe-w-domu.html 

https://miastodzieci.pl/piosenki/k/piosenki-dla-przedszkolakow-piosenki-przedszkolaka/ 

 Pozdrawiam serdecznie ;-)

https://czymzajacmalucha.pl/zabawy/487-zabawy-ruchowe-i-silowe-w-domu.html
https://miastodzieci.pl/piosenki/k/piosenki-dla-przedszkolakow-piosenki-przedszkolaka/

